Champi-mer, we make mushrooms
Teamleider Productie
Ben jij de people manager die graag op de werkvloer het beste uit mensen haalt en de organisatie
“bottom up’ naar een hoger plan helpt tillen?
Champi-mer BV is wereldwijd marktleider in de productie van diepvries champignons. In november
2019 is de productielocatie in Kesteren uitgebreid en is men klaar voor de toekomst. Champignons
worden hier volgens een uniek procedé ingevroren en verpakt voor verder transport over de hele
wereld. Ze zijn super vers, omdat ze letterlijk direct na het oogsten bevroren zijn. Champi-mer heeft
klanten over de hele wereld, onder te verdelen in de sectoren Retail, Foodservice en Industrie.

Functie
Continue verbeteren met het team en bijdragen aan veranderingen in processen
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•
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•
•

Aansturen en coördineren van 15-25 medewerkers (vast & uitzendkracht)
aan de productie-en inpaklijn. De teams werken in een 3-ploegensysteem.
Voorbeeldfunctie en kartrekker voor medewerkers. Aanspreekpunt voor de ploeg.
Als Teamleider Productie ondersteun je bij werkzaamheden en motiveer je het team
Toezien op juiste uitvoering van inpakwerkzaamheden, door het geven van heldere
instructies.
Zorgdragen voor orde en netheid binnen de afdelingen.
Gevaarlijke situaties meldt je en voor problemen zoek je oplossingen.
Nauw samenwerken met de kwaliteitsdienst en technische dienst. In afstemming met de TD
verhelp je eenvoudige storingen.
Op een correcte wijze overdragen van de werkzaamheden tijdens de wisseling van ploegen.
Leiden van ploegoverleg met aandacht voor ontwikkeling & opleiden van medewerkers.
Analyseren van het rendement van de productie en signaleren van afwijkingen en samen met
je collega’s tot acties ter verbetering komen.
Met voortdurend enthousiasme initieer, faciliteer je veranderingen en stimuleer je een open en
lerende cultuur in het team.
Je bent actief deelnemer aan (multidisciplinaire) projecten op het gebied van
procesontwikkeling, technische investeringen en resultaat verbeteringen en voert deze met
jouw team uit.
De Teamleider Productie rapporteert aan de Productie manager.

Profiel
Pragmatische energieke people manager die teams meeneemt in de optimalisatie van trajecten
Functie-eisen
•

•
•
•
•
•
•

MBO+ / HBO werk- en denkniveau, verkregen door een MBO-opleiding richting
Levensmiddelentechnologie, Procestechnologie of - techniek, aangevuld met vak(gebied)
gerichte cursussen en in combinatie met relevante werkervaring of door een HBO-opleiding in
soortgelijke richtingen.
HACCP certificaat en/of VCA certificaat zijn een pré.
Enige jaren leidinggevende ervaring in een soortgelijke functie zoals Productieleider, Shift
Manager, Productiechef, Teamleider of Supervisor bij voorkeur in de levensmiddelenindustrie.
Ervaring met inpaklijnen is een pre.
Kennis van en ervaring met verbeterconcepten als LEAN, 5S, WCM, TPM en/of Six Sigma
evenals kennis van ERP-systemen (bij voorkeur Boltrics) zijn een plus.
Bereid in ploegendienst te werken.
Goede beheersing van de Nederlandse taal.

Competenties
•
•
•
•
•
•
•
•

Doortastend en overtuigend.
Teamplayer die graag het beste uit mensen haalt.
Kwaliteitsgericht.
Initiatiefrijk met hoge betrokkenheid.
Gestructureerd en goed organisatievermogen.
Pragmatisch met “hands-on” mentaliteit.
Flexibel en stressbestendig.
Veranderingsgezind.

Standplaats
Kesteren, in het hart van de Betuwe (aan de A15)

Aanbod
Champi-mer biedt een veelzijdige Teamleiders rol in een dynamisch, vooruitstrevend en internationaal
georiënteerd bedrijf dat volop in ontwikkeling is. De no-nonsense organisatie met korte lijnen en een
directe communicatie laat veel ruimte voor eigen initiatief. Daarbij horen een marktconforme
salariëring (in overeenstemming met achtergrond en ervaring) en overige aantrekkelijke secundaire
arbeidsvoorwaarden. Het bedrijf bevindt zich in het hart van de Betuwe, aan de A15, en is goed
bereikbaar. Als je bij Champi-mer gaat werken kies je voor de lange termijn!

Reageren
De Werving en Selectie voor de vacature van een Teamleider Productie is uitbesteed aan
CeresRecruitment.
Voor meer informatie kun je terecht bij Ajaan Hijmans, telefonisch bereikbaar op +31 6 53 905 829.
Sollicitaties via www.ceresrecruitment.nl.
Uitgebreide informatie over het bedrijf is te vinden op www.sceltamushrooms.com
Een persoonlijkheidsvragenlijst en een uitgebreid assessment maken onderdeel uit van de procedure.

Ceres is de Recruitment, Interim Solutions en Executive Search specialist voor agri en food vacatures
gericht op Bachelors en Masters. Wij werken met een omvangrijke database, social media en gerichte
wervingscampagnes. International recruitment met een groot netwerk (o.a. Europa, Azië, Afrika, ZuidAmerika) en kantoren in Nederland, Duitsland, België en Polen. CeresRecruitment vervult agri
vacatures. De marktgebieden zijn: Agri, Nutrition, Biobased, Life Sciences, Animal Sciences, Agro
chemicals, Veterinaire Pharma, Horticulture, Plant Sciences, Organic Agriculture, Sierteelt en
Tuinbouw. De functiespecialisaties, zowel vaste als interim posities zijn: General Manager, Directie,
Sales & Marketing, Financieel, Human Resources (HRM), Operations, Logistiek (Supply Chain),
Inkoop, Buyer, Trader, Research & Development (R&D), Voedingsmiddelentechnoloog, Nutritionist,
Kwaliteit (QA / QESH), Engineering, Projectmanagement en Procestechnologie.

